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Allereerst willen wij u allen een heel prettige zomer toewensen, maar voor u
eventueel op vakantie gaat brengen wij u graag op de hoogte van de stand van
zaken met betrekking tot onze vereniging.
Vooraf de mededeling dat wij in juli en augustus geen spreekuur houden.
Daarmee beginnen wij weer op 21 september tussen 10.00 en 11.30 uur in Snoopy.
Maar u kunt natuurlijk ook altijd mailen naar info@dorpsraadwoubrugge.nl.

Woubrugge Nu …. en DAN
Hoe gaan we verder?
De gemeente is bezig met het actualiseren van de Maatschappelijk Ruimtelijke
Structuurvisie (MRSV). Daarin wordt onder mee van iedere dorpskern een
dorpsperspectief opgenomen. Op 13 juni bood de gemeente de inwoners van
Woubrugge de gelegenheid tijdens de Startmarkt in Die Twee om ideeën aan te
dragen voor dat dorpsperspectief.
De dorpsraad heeft de welbekende houtskoolschets toegelicht. Ons verenigingslid
Rien de Grauw heeft, mede namens anderen, ook een dorpsvisie gepresenteerd,
waarbij eventuele uitbreiding van Woubrugge geconcentreerd wordt ten zuiden van
de N 446. Veel andere inwoners hebben tijdens de Startmarkt ook hun ideeën
geschetst.
De gemeente heeft adviesbureau IMOSS gevraagd al deze ideeën te verwerken in
een actueel dorpsperspectief. Het resultaat zal na de vakantie aan de inwoners
worden gepresenteerd. Ongetwijfeld kan er dan verder over gesproken worden.

Terrein van Egmond
Er wordt nog steeds veel gesproken en nagedacht over de mogelijke bouw van extra
sociale woningen op het Terrein van Egmond.
De dorpsraad blijft, met de bewoners van de Kerkweg, van mening dat het
onverstandig en ongewenst is de ontwikkeling van dit terrein afzonderlijk te bekijken.
Er zijn mogelijkheden om aan de zuidzijde, waar nu nog kassen staan, een veel
bredere ontwikkeling mogelijk te maken, zoals dat in onze houtskoolschets en in de
dorpsvisie van Rien de Grauw is aangegeven.
Wij hebben ons standpunt uiteengezet aan wethouder Schoonderwoerd, aan de
directeur woondiensten Aarwoude, aan de gezamenlijk raadsfracties en op de
inloopavond van de gemeente op 13 juni.
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De werkgroepen
Intussen zijn onze werkgroepen, die zijn voortgekomen uit het gemeentelijk
programma Kernen in hun Kracht, enthousiast bezig en wij doen u hierbij graag
verslag van de stand van zaken.

Fiets- en wandelroutes
De werkgroep heeft ervoor gekozen zich vooralsnog te beperken tot één project:
een wandelpad langs het fietspad Wijde Aa tussen Hoeve de Boe en de
sloepenloods van Bouw van Wijk. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van
een ‘bestek’. Het gaat om de verharding (schelpenpad) en de aankleding (bankjes
etc.) Met hulp van de gemeente zullen dan de kosten en het vergunningentraject in
kaart kan worden gebracht.
Speciaal aandachtspunt is de molenfundering bij het haventje, een cultuurhistorisch
monument, dat in erbarmelijke staat verkeert, en juist een waardevol element zou
kunnen zijn.
Een laarzenpad over de slaperdijk behoort niet tot de mogelijkheden. De
grondeigenaar en verschillende vogelaars vinden het ongewenst, omdat het niet
strookt met de huidige natuurbestemming.
Het wandelpad Middelweg is kennelijk al doorgetrokken naar Alphen. Of er een
verbinding met de Oudendijkseweg (Van Harten) mogelijk is kan later nog eens
worden onderzocht.

Aankleding dorpskern
De werkgroep heeft een flink aantal verbeterpunten in kaart gebracht en wil dat
daarop eerst actie wordt ondernomen, voordat nieuwe verbeterpunten worden
verzameld. Met de gemeente zal op korte termijn een dorpsschouw worden
gehouden, waarna bepaald wordt welke acties zullen worden ondernomen.
Interessant is dat er een vereniging van volkstuinders wordt opgericht. Het zal dan
eenvoudiger worden de groenwal langs het volkstuinencomplex te verfraaien.
Voor wat betreft de rotonde in de N446 zal de provincie ingeschakeld moeten
worden. Daartoe zullen wij de gemeente oproepen.
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In Woubrugge rijden we 30
Deze actie is nagenoeg afgerond en heeft veel bijval geoogst, naast de
onvermijdelijke kritiek. Op enkele plaatsen staan nog billboards. Een aantal
billboards is uitgeleend aan Hoogmade.
Het plan bestaat een vervolgactie te ondernemen in de eerste weken van het
nieuwe schooljaar, ter ondersteuning van de actie ´De scholen zijn weer begonnen´.
Jammer genoeg is vrij veel materiaal door vandalen beschadigd, waaronder het
spandoek, maar er is gelukkig ook nog heel wat bruikbaar.

Sociaal domein
De bibliotheek is aangewezen als de ontmoetingsplek. Het is wenselijk aan deze
plek meer bekendheid te geven, bv. middels een actie na de vakantie.
Op donderdagmiddag op de even weken is er vanaf 13.30 uur gelegenheid onder
het genot van een kopje koffie of thee samen met anderen het eigen handwerk te
maken. Gastvrouw en contactpersoon is Janet van der Nagel 0172 518245
Met betrekking tot de talrijke andere suggesties in het sociaal domein is vastgesteld
dat in bijna alles al op een of andere wijze wordt voorzien Wel zal nog worden
gekeken naar de ‘Family Factory’.
Het is de vraag of de mogelijkheden voldoende bekend zijn. De dorpsraden
Leimuiden en Hoogmade geven op hun website veel informatie. Afgesproken wordt
dat wij dat ook moeten gaan doen.
.

Aanvullend vervoer
Dit blijft een lastige materie. Waar zit de vraag? Aan welke eisen (Verzekering?
Contract?) moeten de chauffeurs voldoen.
Misschien is het verstandig klein te beginnen bv. door op een bepaalde dag in de
maand vervoer aan te bieden naar het gemeentehuis en terug.
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Welkom nieuwe inwoners
Het idee is springlevend, maar lastig van de grond te krijgen. Hoe krijgen we
informatie van de verenigingen en de bedrijven.
Toch zal het project worden doorgezet met een papieren versie voor nieuwe
inwoners, en op de site van de dorpsraad een digitale versie voor allen.

Verenigingenberaad
De eerste bijeenkomst op 16 maart 2017 werd door de deelnemers als zeer positief
ervaren. Er werd gesproken over het delen van kennis en ervaringen en het
ondernemen van gezamenlijke acties, zoals
- het (gezamenlijk) kenbaar maken van geplande activiteiten door borden,
spandoeken,
- een gemeenschappelijke website met jaarkalender van activiteiten en voor
het werven van leden met links naar de verenigingen
- een databank van vrijwilligers met hun interesses, kennis, specialisme en
beschikbaarheid
- Het delen van de NAW gegevens van de bestuursleden van de verenigingen.
- Het uitnodigen van de scholen voor dit verenigingenberaad
- Kennis delen op het gebied van de aanvragen van vergunningen, subsidies,
de inzet van vrijwilligers (wat kan/mag, wat moet, etc.), het
opzetten/aanpassen van statuten.
- Het organiseren van een proeflessen om nieuwe leden kennis te laten maken
met de diverse verenigingen.
Verder zal medewerking worden verleend aan de werkgroep ‘Welkom nieuwe
inwoners’.
Aan de eerste bijeenkomst namen 9 organisaties deel. In september komt de
tweede bijeenkomst met hopelijk meer deelnemers. Ook werd gesproken over
mogelijke deelname van de scholen.
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Maatschappelijk vastgoed
en maatschappelijke agenda (MAG)
De gemeente heeft een beleid met betrekking tot het zogenoemde Maatschappelijk
Vastgoed. Daarbij wordt gekeken naar zaken als de contractuele verhoudingen met
de gebruikers, benutting, eigendom, beheer, onderhoud. Het motto is: de gemeente
investeert niet in stenen. Bij het verlenen van financiële steun wordt de hoogte van
de subsidie gekoppeld aan het uitvoeren van activiteiten, die passen binnen de
Maatschappelijke Agenda (MAG). Daarbij wordt gelukkig wel nadrukkelijk gemeld dat
het niet gaat om bezuinigingen, maar om een andere manier van verdelen van de
beschikbare euro’s.
De dorpsraad is zich bewust van de beweegredenen van het gemeentebestuur om
op deze gebieden een nieuw beleid te voeren, dat rekening houdt met veranderende
rolpatronen van overheid en burgers. De invoering van dat nieuwe beleid veroorzaakt
echter, zo is ons gebleken, veel onzekerheid en onrust. Besturen en andere
vrijwilligers moeten er (te?) veel van hun kostbare tijd steken.
De dorpsraad is daarover bezorgd. Het is altijd al lastig om voldoende vrijwilligers te
krijgen. Wanneer zij te veel energie moeten steken in zaken, die niet tot hun kerntaak
behoren, kan dat hun betrokkenheid doen afnemen. Wij zullen de ontwikkelingen dan
ook nauwgezet blijven volgen. Het zou goed zijn wanneer de gemeenteraad in haar
laatste zittingsjaar eens zou onderzoeken in hoeverre het beleid voldoet aan de
gestelde verwachtingen en of de negatieve bijwerkingen niet te groot zijn.
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